
                                                                                                                                                     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για 
την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών 

και την αναβάθμιση υπάρχουσας 
 

Αρ. πρωτ.4246 /12-09-2022       
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  

του ν. 4412/2016 
 

1.Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτων Φορέας: Δήμος Σαμοθράκης 
Δ/νση: Χώρα, Δημαρχείο Σαμοθράκης, 68100 
Τηλ. : 2551041218 , Fax : 25510 41641 
E-mail: dim@samothraki.gr    Ιστοσελίδα: http://samothraki.gr/  
Κωδικός NUTS: EL511 
2.Παραλαβή τευχών: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας 
σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική 
υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, το αργότερο έως και έξι 
(6) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
3. Κωδικοί CPV: 37400000- Αθλητικά είδη και εξοπλισμός,  
4. Προμήθεια: Ο Δήμος Σαμοθράκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή 
Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση 
υπάρχουσας» εκτιμώμενης αξίας 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 483.870,97 € ΦΠΑ : 116.129,03 € ). 
5.Αντικείμενο: Το αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 3 9 / 2 0 2 2  
μ ελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, αφορά στην Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας. 
Η προμήθεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 

 ΤΜΗΜΑ Α: Προμήθεια θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων 

 ΤΜΗΜΑ Β: Προμήθεια αθλητικών εγκαταστάσεων 
6. Χρηματοδότηση: Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   –   Πρόγραμμα   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ   ΙΙ   στο   οποίο,   με   την   με   αρ.   πρωτ. 
88341/16.12.2020   απόφαση   (ΑΔΑ:   ΩΧΚ846ΜΤΛ6-ΓΕΗ),   εντάχθηκε   η   προμήθεια   στο   
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», της Πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την 
δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας & προμήθεια 
μηχανολογικού εξοπλισμού» και εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του Υπουργείου Εσωτερικών 

ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) από πιστώσεις έτους 2021 με 800.000,00 Ευρώ και φορέα 
υλοποίησης το Δήμο Σαμοθράκης. 
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7. Σύστημα δημοπράτησης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (αρ. 86, Ν. 4412/2016). 

 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/10/2022 και ώρα 
15.00 
 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 24/10/2022 και ώρα 11.00πμ  

Δικαιούμενοι συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ1, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 72 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων3. 
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν 
που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης4 
8.Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 
9.Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού.  
10.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική  
11.Τόπος και χρόνος παράδοσης προμήθειας: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 
ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του 
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη. Μετά 
την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 
12. Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει 
σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) και μη 

                                                           
1 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
2 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 

αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7. 
3 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον 

φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από 
κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης 
της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της 
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  

4   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη 
συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 
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συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης που 
ανέρχεται στο ποσό των εννιά χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο 
λεπτά (9.677,42€) ευρώ.  
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. 
13. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του συστήματος: εντός 14 μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
14. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, 
ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές 
και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 
15.Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης έλαβε Συστημικό αριθμό 2022/S 170 
–481201 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη  Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
05/09/2022 (EE/S S170).  
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

 μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας 

 δύο τοπικές εφημερίδες  
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): https://samothraki.gr/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο 
 

Σαμοθράκη, 12/9/2022 
 

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης 
 

Νικόλαος Γαλατούμος 
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